
قضضوة بيضضان  أيضضضا)) باليمين ضربا عليهم (( فراغ قوله فوائد ومن 
السل�م عليه إبراهيم

جضضادا فيضضه يكضضون أن عمل عمضضل إذا للنسضضان ينبغي أنه أيضا فوائدها ومن
مضضن النضضاس بعضضض به يقو�م لما خلفا وكسل بتوان ل بقوة فيفعله وحازما

فضضي والنسضضان وكسضضل وتضضوان بضضضعف عملضضه يضضواجه تجده حيث العمال
عمل يضضدع وأل والقضضوة الحضضز�م اعتضضاد إذا اعتضضاد مضضا على نفسه مع الحقيقة

كسضضول كضضان إذا أما لعماله مدركا أعماله في حازما صار مستقبل لوقت
عليضه تضتراكم سضوف العمضال فضإن لبكضرة الشضيء هذا أدع يقول متهاونا
عمضضل أخضضر إذا لنضضه ؟ كضضذلك اليس عنها عاجز أنه النهاية في يجد وسوف

فضضإن الحاضضضر وعمضضل مضضاض عمضضل عملن الغضضد عليه اجتمع غد إلى اليو�م
ولهضضذا ويكضضل يعجضضز حضتى وهكذا أعمال ةثلةثة عليه اجتمع أخرى مرة أخره
رمضضضان بعضضد ما إلى يؤخره أن منع رمضان قضاء عليه الذي النسان منع

بالتضضالي عجضضز ةثم الديون عليه تراكمت للثاني أخره إذا لنه ؟ لماذا الثاني
ببباليمين ضربا عليهم (( فراغ قوله أن المهم الديون هذه قضاء عن
حضضتى وحضضز�م بقضضوة أعمضضاله يقابضضل أن للنسضضان ينبغضضي أنه منها  يستفاد))

  سهولة بكل يتمها
)) بيضضان يزفبون إليبه فأقبلوا((  قضضوله فضضي الكريمضضة الية فوائد ومن
والتعقيضضب الضضترتيب على يدل فأقبلوا قوله لن للهتهم هؤلء انتصار شدة

كمضضا والفاء يزفون إليه أقبلوا اللة بهذه عمل ما بسبب أي أيضا والسببية
هضضؤلء انتصار شدة على دليل ففيها  والتعقيب الترتيب على تدل تعرفون
 اللهة هذه بطلن مع للهتهم

لقضوله الباطضضل فضي حضتى أةثضضر لضه الجتمضضاع أن الكريمضة اليضة فوائد ومن
لبعضضض بعضهم صار اجتمعوا إذا والناس جميعا ) يعني) إليه (( فأقبلوا

بغيره ويقوى ينتصر النسان أن المعلو�م ومن ظهيرا
يعجضضز أن وخشي هاما عمل أراد إذا النسان أن الفائدة هذه على يتفرع 

بغيضضر اسضضتعانة هضضذه أن يقضضول ول بغيضضره يستعين أن فالفضل بنفسه عنه
أيببدك الببذي (( هو وسلم عليه الله صلى محمد لنبيه قال الله لن الله

فضضي نقصضضا هضضذا يعضضد ) ول) قلببوبهم بين وألف وبالمؤمنين بنصره
سضضيد وسضضلم عليضضه اللضضه صضضلى النضضبي لن وجضضل عضضز اللضضه علضضى التوكضضل

بنصببره أيببدك الببذي (( هببو قضضال اللضضه فضضإن ذلضضك ومضضع المتضضوكلين
عزمببت فببإذا المببر فببي (( وشبباورهم ) وقضضال) وبببالمؤمنين

يهضضم تجضضده النضضاس بعضضض عنهضضا يغفضضل نقطة ) وهذه) الله على فتوكل
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ولكضن نظضر التصضرف هضذا وفضي مناصضرا لضه يتخذ ل ولكن العظيم بالمر
يضضذهبوا أن الحكمضضة هضضل المناصضضرين هضضؤلء فضضي الحكمضضة تراعى أن يجب

يجضضب أقضضول ؟ الضضذهاب في تفرقوا وإن الرأي على يتفقوا أن ...أو جميعا
وقضضد جميعضضا يضضذهبوا أن الحكمة من يكون قد لنه هنا الحكمة تستعمل أن

وهضضذه واحد رأي على يتفقون لكن متفرقين يذهبوا أن الحكمة من يكون
المضضواجه وإلضضى عليضضه التفضضاق يريضضدون الضضذي العمل إلى الواقع في ترجع
أةثر قضد النضاس بعضض فإن يواجهوه أن يريدون الذي الكضثيرة بالجماعضة يت

بضضاب مضضن هضضذا أن ويظن بالةثم العزة تأخذه قد الناس وبعض لهم ويخضع
الشيء على الجتماع أن المهم عدل ول صرفا منه يقبل فل عليه التظاهر

هضضل عليضضه اجتمعنضضا الضضذي الشيء يعالج كيف ولكن والنتصار للعزة سبب
مضضا إلضضى يرجضضع هضضذا الجتمضضاع سضضبيل علضضى أول النفضضراد سبيل على يعالج

. ذلك في الحكمة يستعمل أن ينبغي والنسان الحال تقتضيه
مما : القارئ لل لف لغ ((  للبب هه لب لعبب لي لم عع مسبب لل ال مي ليببا لقببا لنبب ننببي هب لر ى إإ أ

إفببي ل
إم لنا لم عل نني ا لك لأ هح لب عذ عر لأ هظ لذا لفان لر ى لما لل لت إت ليا لقا لب عل لأ لع عف هر لمببا ا لم عؤ هتبب

إني هد إج لت عن لس لء إإ هه لشا مل لن ال لن إم إري إب مصا .]102)[الصافات:) ال
ابنببوا (( قالوا تعالى الله قال الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ

...  ) اظن) الجحيم في فألقوه بنيانا له
تنحتببون ما أتعبدون قال يزفون إليه (( فأقبلوا تعالى الله قال 
آخره ) إلى)
غرضهم نيل إلى يسرعون الباطل أهل أن بعدها وما الية هذه فوائد من 

إلضضى يسضضرعون الباطل أهل كان وإذا))  يزفون إليه فأقبلوا((  لقوله
هم نيل وأهضل منصضورون الحضق أهضل لن منضه أسضرع الحضق فأهضل غرض

مخذولون الباطل
المراد نيل أسباب من الشيء على الجتماع أن الكريمة الية فوائد ومن 

لقضضوله مرادهم نيل إلى أقرب ذلك كان أمر على الناس اجتمع كلما يعني
فضضي أقضضوى وهضضذا واحضضدا ، واحضضدا يضضأتوا ولضضم ) يعنضضي) إليببه (( فأقبلوا

عليضضه يجتمضضع أن أمرا أراد إذا للنسان ينبغي أنه هذا على فيتفرع الشوكة
أفضضرادا يضضأتوا أو مجتمعين جميعا يأتوا أن الحكمة من هل ولكن إخوانه مع

فضضي فيتبضضع الحضضال تقتضيه ما إلى يرجع هذا أن ذكرنا أمر على يتفقوا لكن
بالعكس يكون وقد أصلح جميعا الجتماع يكون فقد أصلح هو ما ذلك

لصضضنامهم ينتصضضرون القضضو�م هضضؤلء أن أيضضضا اليضضة هضضذه فوائضضد ومضضن 
لله ينتصرون الذين الحق أهل يكون أن فينبغي باطلة أنها مع ومعبوداتهم
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واقضضع إلضضى نظضضرت وإذا وتعضضالى سضضبحانه اللضضه دين في انتصارا منهم أشد
و عضضالم إلضضى يضضأتي ل عضضالم فكضضل متفرقضضون أنهم وجدت اليو�م المسلمين

علمضضه مضضع رأيضضه فضضي يضاده ربما السف مع إنه بل برأيه يأخذ ول يشاوره
علضضى العضضرب حسضضدوا الذين اليهود من شبه فيه يكون لكن حق على بأنه
اليهود فإن فيهم جعلها الذي العظيمة النبوة من وجل عز الله أعطاهم ما

النصر يؤملون يعني عليهم وينتصرون كفروا الذين على يستفتحون كانوا
بمحمضضد كفضضروا محمضضد جاء فلما وسلم عليه الله صلى محمد باتباع عليهم
هذا يظنون وهم العرب من  وأتى إسرائيل بني من يأتي أنه يظنون لنهم
 أبناءهم يعرفون كما وسلم عليه الله صلى النبي يعرفون فهم وإل تمنيا
الباطضل أهضل علضى ) النكضار) تنحتون ما (( أتعبدون قوله فوائد ومن

عضضن ببضضاطلهم الباطضضل أهضضل علضضى  الحتجضضاج العقضضل طريضضق عن بباطلهم
أنتضضم تنحتضضونه كيضضف يعنضضي تنحتضضون مضضا أتعبدون ؟ ذلك كيف العقل طريق

أن العقليضضة الناحيضضة مضضن الولى أليس تعبدونه ذلك بعد ةثم انتم وتصنعونه
و نحتمضضوه الضضذين أنتضضم لنكضضم يعبضضدكم الضضذي هضضو المنحضضوت هضضذا يكضضون

ينحتون ما يعبدون بالعكس المر فصار منتكسة عقولهم ولكن أوجدتموه
)) إقامضضة تعملببون ومببا خلقكببم والله((  قضضوله فضضي الية فوائد ومن

الضضذي لقضضوله يعبضضد أن أن يسضضتحق الضضذي هضضو وحضضده اللضضه أن علضضى الدليل
أو خلقضضك مضضن وتدع يخلقه لم ما يعبد كيف يعبد الذي هو فالخالق خلقكم

على البرهان الله أقا�م ولهذا خلقك من مع له مشركا يخلقك لم من تعبد
الببذي اللببه اعبببدوا الناس أيها (( يا بقوله سواه يعبد أن يصح ل أنه

ولضضم خلقكضضم الضضذي ربكضضم اعبضضدوا ) فقال) قبلكم من والذين خلقكم
 بالربوبية عليهم للدليل إقامة الله اعبدوا يقل
خلقكببم((  لقضضوله لله مخلوقة العباد أعمال أن الكريمة الية فوائد ومن
مصدرية جعلناها إن موصولة أ�م مصدرية ما جعلنا )) سواء تعملون وما

خلضضق فلن موصضولة جعلناهضا وإن عملكضضم وخلضضق خلقكضضم واضضح فضالمر
عمله أنت باشرت الذي معمولك كان فإذا العمل خلق عن فرع المعمول

رد اليضضة هضضذه وفي وهذا الله عند من كان الذي بعملك فكيف لله مخلوقا
فضضي شضضأن تعضضالى للضضه يكضضون أن أنكضضروا الضضذين القدريضضة علضضى ؟ من على

ول إرادة  فيضضه للضضه ليس بعمله مستقل النسان أن وقالوا آد�م بني أعمال
خلق
عمله على مجبر النسان أن يقولون الذين الجبرية على رد أيضا الية في

النسان إلى العمل وإضافة إليهم العمل أضاف )) حيث (( تعملون لقوله
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الواقع في فالنسان كذلك وهو حقيقة الفاعل وهو العامل هو أنه تقتضي
الطضضائفتين علضضى رد فيهضضا كضضان فضضإذا ويختضضار ويريضضد ويفعل يعمل الذي هو

قالوا الذين والجماعة السنة طائفة تؤيد ؟ تؤيدها طائفة فأي المنحرفتين
هضضذه وخلضضق خلقضضه الضضذي ولكن لعمله وإيجاد واختيار قدرة له النسان إن

ويضاف وتقديرا خلقا الله إلى مضاف ففعله فهو الله هو والرادة القدرة
باعتبضضار اللضضه إلضضى ومضاف باعتبار للعبد مضاف فهو ومباشرة إيجادا إليه
 آخر

علضضى الحجضضة إقامضضة وهو إليه الشارة سبقت ما أيضا الكريمة فوائد ومن
مضضا وخلضضق خلقهضضم اللضضه كضضان فإذا العقل طريق عن بباطلهم الباطل أهل

ه المخلوق هذا يعبدون فكيف يعملون فضي اللضه مضع شضريكا ويجعلضونه لل
  العبادة

بعضهم قال أي )) قالوا الجحيم في فألقوه بنيانا له ابنوا قالوا(( 
ا له ابنوا لبعض بعضهم قال اليو�م الدرس مبتدأ هذا لبعض هنضا المضر بنيان

مضضن أو الرؤسضضاء غيضضر مضضن كان وإن حقيقي أمر فهو الرؤساء من كان إن
وذلضضك إلضضزا�م أمضضر وليس والتزا�م مشورة أمر فهو لبعض بعضهم الرؤساء

الل�م لضضه ابنضضوا وقضضالوا دونه من إلى العلى من يكون إنما اللزا�م أمر لن
مضضن بنضضوه البنيان هذا بنيانا لجله ابنوا أي للتعليل ولكنها للملك ليست هنا

النضضار وأبرموا بنيان له فبنوا إبراهيم على يوقدوه ةثم حطبا يملوه أن أجل
  الجحيم في فالقوه قال بعض على بعضهم أشار كما الحطب في

بالنببار وأضببرموه حطبببا فبباملوه بنيانا له ابنوا:"  المؤلف يقول
" قضضوله الشببديدة النببار فببي الجحيببم فببي فببألقوه التهببب فإذا

حضضذف إيجاز فيها الية ) هذه) الجحيم في فألقوه بنيانا له (( ابنوا
فضضي فضضألقوه النضضار فضضي وأضضضرموه حطبضضا املوه التقضضدير المفسضضر قضضدره

مضضا  وحضضذف)) بنيانببا له ابنوا((  قوله عقب بالفاء التيان وفي الجحيم
كأنهم المر هذا في العظيم السراع أرادوا أنهم إلى إشارة بينهما توسط

ليتمتع فقط البنيان إيقاد فيه ليس وطبعا مباشرة وألقوه بنيان ابنوا قالوا
كضضأنهم والمبضضادرة السضضراع بهضضذا أرادوا إنمضضا فيضضه النضضار إيقاد بعد لكن فيه

ويضضدل المبضضادرة سضضرعة مضضن وجوده لعد�م واللقاء البناء بين ما ذكر طووا
والتعقيضضب الضضترتيب علضضى تضضدل هضضذا )) الفاء  فألقوه(( قوله أيضا لذلك
"ففعلضضوا الشبديدة النبار في )) أي الجحيم في " (( فألقوه قال

للنضضار قضضال النضضار خضضالق ولكضضن النضضار في وألقوه ذلك فعلوا طيب ؟ محمد
عليهضضم وسضضلما بضضردا )) فكانت إبراهيم على وسلما بردا (( كوني
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علضضى كضضانت بضضل حضضارة تكضضن ولضضم يهلك حتى البرودة شديدة بردا تكن لم
عضضز واللضضه مهلكضضة حضضارة تكضضون أن بالنضضار أرادوا العداء به يريد ما عكس
علببى وسببلما بببردا (( كببوني مسضضلمة بضضاردة تكضضون أن أراد وجضضل

بعضضض أن لنضضبين نقضضف وهنضضا عليضضه وسضضلما بضضردا )) فكضضانت إبراهيببم
فضضي النيضضران جميضضع صارت اللحظة تلك في قالوا الله رحمهم المفسرين

لن للقضضرآن مخضضالف جضضدا ضعيف قول هذا ولكن باردة الدنيا أقطار جميع
للمقصود موجها يكون النداء )) وهذا نار يا((  القرآن في قال تعالى الله

... الضضتي النار تلك فالمراد مقصودة نكرة النحو أهل يسميها ولهذا بالنداء
جميضضع بضضأن الزعضضم وأمضضا وسضضلما بضضردا قصضضدت الضضتي النضضار فصارت فقط

لظاهر مخالف أنه شك ل فهذا بردا صارت الدنيا أقطار جميع في النيران
  طيب فائدة أي له وليس القرآن

(( لتهلكه النار في )) بإلقائه كيدا به (( فأرادوا"  تعالى الله قال
" سببالما النببار مببن فخرج )) المقهورين السفلين فجعلناهم

ل حيضضث مضضن بالخصضضم اليقاع إلى التوصل الصل في الكيد كيدا به أرادوا
تدور كلها لكنها متقارب بمعنى أو واحد بمعنى والخداع والمكر وهو يدري
الله قال الصل في هذا يشعر ل حيث من بالخصم يوقع النسان أن على

بضضذلك أرادوا هضضم ) ولكنهضضم) كيدا وأكيد كيدا يكيدون (( إنهم تعالى
يحتمضضل وسضضطه في والنار البناء هذا بنوا لما أنهم ويحتمل لبراهيم إهلكا

لللقضضاء يستسضضلم أن علضضى فيقضضد�م قصر ذلك أن يظن رآه إذا النسان أن
معنضضى هضضذا ويكضضون ويضضدافع يهضضرب لكضضان نار جوفه في ما أن علم لو لنه

فيهضضا ويضضضعوا الخضضدود أصضضحاب فعل كما الرض يشقوا لم أنهم أي الكيد
منضضزل أنضضه ظضضن الخضضارج من رآه من بنيانا بنوا ولكن الخدود في الحطب

إن يقضضال أن يمكضضن أقول تتأجج نار صنعهم حسب الواقع في ولكنه سكن
اليقضضاع إلضضى التوصضضل هضضو أسضضلفنا كمضضا الكيضضد لن كيضضدا بقضضوله المراد هذا

بعضضد�م وذلك السفلين جعلهم تعالى الله ولكن يشعر ل حيث من بالخصم
وجهين: من عليهم له العلو فكان سالما إبراهيم وخروج مرادهم نيل

إهلكهم من أرادوا مما سلم أنه الول الوجه 
مضضا البشر عند معهودا يكن لم بأمر أكرمه وجل عز الله أن الثاني الوجه 

هذين من أسفلين فصاروا ستحرقه أنها ظنوا التي النار من سلمته ؟ هو
؟ هو ما اخ يا الول الوجه الوجهين
النار من  سلمته:الطالب

 الثاني تهلكه أن أرادوا التي النار من  سلمته: الشيخ 
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 معهودا يكن لم بأمر اكرمه الله انالطالب: 
أن يضضوجب شضضك بل وهذا معهودا يكن لم بأمر اكرمه الله أن صح:  الشيخ
)) السببفلين((  قضضال لنضضه بالغضضا علضضوا عاليضضا بضضل عليهضضم عاليضضا يكضضون

غضضايته السضضفل فضضي أو السضضفل في البالغ أي تفضيل اسم هذه والسفلين
خالد يا العراب عن نسأل وهنا السفلين فجعلناهم

...:الطالب
 اي: الشيخ

...:الطالب
؟  والهاء: الشيخ

اول مفعولالطالب: 
؟ القلوب أفعال من وجعلنا اول  مفعول: الشيخ

...:الطالب
؟ التصيير أفعال من وإل القلوب افعال من هي  هل: الشيخ

...:الطالب
القلوب افعال جعل... من  هل: الشيخ 

...:الطالب
الله هداية يا القلوب افعال من جعل  مثاله: شيخال

... بمعنى كانت  اذاالطالب:
؟ لها من مثال نريد لكن  نعم: الشيخ

...الطالب:
(( وجعلوا الجضضضوارح أفعال من القلوب أفعال من ليس جعل  ل: الشيخ

ل صضضيروا بمعنضضى ) جعلضضوا) إناثببا الرحمببن عببباد هم الذي الملئكة
)) مضضن السببفلين فجعلنبباهم((  قوله أن المهم إناةثا اعتقدوهم ولكن
مضضن الضضتي جعضضل يعنضضي وكلهما القلوب أفعال من وليست التصيير أفعال
 المفعولين ينصب كلهما التصيير أفعال من والتي القلوب أفعال
ربببي إلببى ذاهببب إنببي وقببال  السببفلين (( فجعلنبباهم قضضال

بلضضد إلضضى بلضضدهم مضن هجرتضضه معلنا قال إبراهيم ؟ من ) وقال) سيهدين
هضدايتهم مضن اليضأس  بضه يكضون حد إلى بلغوا لنهم ذلك قال وإنما الشا�م

خيضضر فيهضضم يرجضضى ل اللضضه إلى داعيهم بها ليحرقوا النار أضرموا قوما فإن
)) سيهدين ربي إلى ذاهب إني: ((  قال ولهذا

ه أذن أو بضذلك أمضر هل قلت فإن  ذلك لضه أذن نعضم فضالجواب بضذلك ل ب
عليضضه يضضونس لكضضن عليضضه ينكضضر فلضضم أقره وتعالى سبحانه الله أن والدليل
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ذهضضابه أن سضضبحانه الله بين له يؤذن أن غير من ذهب لما والسل�م الصلة
لببن أن فظببن مغاضبببا ذهببب إذ النون (( وذا فقضضال إذن غيضضر عضضن

ذكضضر ) ولمضضا) أنببت إل إلببه ل أن الظلمببات في فناد ى عليه نقدر
 عليه انتقاد فيه ما يذكر لم إبراهيم هجرة
 مهبباجرالمؤلضضف" ) قضضال) ربي إلى ذاهب إني (( وقال قال ولهذا
إليه بالمسير ربي أمرني حيث إلى سيهدين الكفر دار من إليه
لببي هببب رب قال المقدسة الرض إلى وصل فلما الشام وهو

بالربوبية يختص المقا�م لن الله إلى يقل ولم ربي إلى ذاهب إني وقال" 
إلضضى يدبره مدبر إلى محتاج الن وهو التدبير مقتضاها الربوبية أن إذ أكثر

وتحنضضن تعطضضف إضافة هنا والضافة ربي إلى ذاهب فقال مصلحته فيه ما
يهضضديني أن منضضه أرجضضوا الضضذي الضضرب إلضضى يعني الخاصة الربوبية من وهي

للتنفيضضس هضضذه )) السضضين سبيهدين((  وقضضوله الخير فيه ما إلى ويدلني
هنضضا بالهدايضضة ))  والمضضراد سيهدين((  وقربه الوقوع تحقق أمرين وتفيد
وربمضضا  الدعوة لهذه والصلح الخير فيه ما إلى سيهديني أي الدللة هداية
التوفيق وهداية الدللة هداية تشمل أنها يقال

)) الصالحين من لي هب رب سيهدين ربي إلى ذاهب (( إني 
أن إلضضى ولضضدا بقضضوله المؤلضضف " أشضضار الصالحين من ولدا لي هب" 

الصضضالح الصضضالحين مضضن وقوله ولدا تقديره محذوف لهب الثاني المفعول
اللضضه بحقضضوق قائمضضا يكضضون أن صضضلحه ومن وباطنه ظاهره صلح الذي هو

شيء كل وصلح بحسبه شيء كل وفساد الفاسد ضد وهو عباده وحقوق
يكضضون أن وفسضضاده لضضه مهيئضضا للكضضل قابل يكون أن الطعا�م فصلح بحسبه

مسضضتعدا مهيئضضا يكضضون أن النسضضان وصلح للكل قابل ول للكل صالح غير
عباده وحقوق حقوقه في الله بأمر قائم به أمر لما

ذي أي)" ) حليم بغلم فبشرناه الصالحين من لي هب (( رب 
تضضدل وربمضضا والتعقيضضب الضضترتيب على تدل بشرناه في " الفاء كثير حلم
بغل�م وبشضضره دعضضوته اللضضه أجاب لله دعائه فبسبب أي السببية على أيضا
حليضضم أن " إلضضى كثير " حلم بقوله المؤلف وأفاد كثير حلم ذي أي حليم

صضفته بغل�م أي مشضبهة صضضفة تكضون أن يحتمضضل ولكضضن مبالغضة صيغة هنا
  الحلم المستمرة الدائمة

...؟ خاصة ابراهيم على وإل بطبيعتها باردة كانت ابراهيم  نارالطالب:
. فقط إبراهيم على الية ظاهر أما اعلم  الله: الشيخ

طبيعتها  علىالطالب:
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الية ظاهر هذا طبيعتها  على: الشيخ
...الطالب:

فقط الرجل هذا على وسل�م برد أنها الية ظاهر لكن اعلم ...الله: الشيخ
هدوا الرجيضضم الشضضيطان مضضن بضضالله  أعضضوذالطضضالب: لرا أ

ل لفبب إه ((  ددا إببب عيبب لك

هم هه لنا عل لع لج لن لف إلي لف عس لعل لل98( ا لقا لو نني )  بب إإ إه للى لذا نبي إإ إن لر إدي عه لي لس
نب99( لر عب )  لن إلي له لن إم إحي إل مصا هه100( ال لنا عر مش لب لف مم )  لل هغ مم إب إلي ( لح

مما101 لل لف لغ )  لل هه لب لع لي لم عع مس لل ال مي ليا لقا لنبب ننببي هب لر ى إإ أ
إم إفببي ل لنببا لم عل ا

ننببي لك لأ هحبب لب عذ عر لأ هظ عن لذا لفببا لر ى لمببا لل لتبب إت ليببا لقببا لببب عل لأ لعبب عف هر لمببا ا لم عؤ هتبب
إني هد إج لت عن لس لء إإ هه لشا مل لن ال لن إم إري إب مصببا ممببا 102( ال لل لما لف لل عسبب هه لأ ملبب لت لو

إن إبي لج عل هه103( إل لنا عي لد لنا لو عن )  هم ليا لأ إهي لرا عب عد104( إإ لق لت )  عق مد ليا لص عؤ رر ال
منا لك إإ إل لذ إزي لك عج لن لن إني إس عح هم عل من105( ا إإ لذا )  لو لهبب ههبب هء لل لل لب عل هن ا إبيبب هم عل ( ا

هه106 لنا عي لد لف لو مح )  عب إذ مم إب إظي لنا107( لع عك لر لت لو إه )  عي لل لن إفبي لع إريب إخ عل ( ا
بم108 لل لس للببى )  لم لع إهيبب لرا عب لك109( إإ إل لذ لكبب إزي )  عجبب لن لن إني إسبب عح هم عل ( ا
هه110 من إإ عن )  لنا إم إد لبا لن إع إني إم عؤ هم عل .) )) 111( ا

حليببم بغلم : (( وبشرناه تعضضالى الله قال  الدرس مبتدأ هذا: الشيخ
دعضضائه فضضور لضضه اسضضتجاب اللضضه أن على تدل أنها فقط الفاء دللة ) أخذنا)

إذا الصضضل هو هذا يسر بما الخبار هي )) البشارة (( وبشرناهب وقوله
ولهضضذا أنضضذر لضضه قيل يخوف بما أخبر وإذا بشر قيل يسر بما النسان أخبر
أرسببلناك (( إنببا والنضضذار البشارة بين التقابل دائما وجل عز الله يذكر

) فالبشضضارة) ومنببذرين مبشرين (( رسل) ) ونذيرا بشيرا بالحق
ن إمضا يسوء بما الخبار على تطلق وقد يسر بما الخبار هي الصل في م
كضضل لن والنضضذار البشضضارة بيضضن الجضضامع باب من وإما بالمخبر التهكم باب

وفرحضضا سضضرورا بضضه تضضؤةثر البشضضارة المخضضبر بشضضرة فضضي يضضؤةثر منهمضضا واحد
ول ويكفهضضر الضضوجه يظلضضم بضضالعكس والنضضذار قلضضب وراحضضة وجه واستنارة

بمضضا الخبضضار الصضضل في البشارة أن المهم الغم فيه ويحصل الوجه ينتشر
(( وبشرهم تعضضالى كقضضوله يسضضوء بمضضا الخبضضار علضضى تطلضضق وقضضد يسر

أبشضضر لشضضخص مثل تقضضول كمضضا بهضضم التهكم باب من ) إما) أليم بعذاب
وهضضو يسر بما البشارة وبين بينه الجامع الباب من وإما به تتهكم بالعقوبة

)) (( فبشببرناه طيضضب يظهر تأةثيرا البشرة على يؤةثر منهم واحد كل إن
هضضو " ومضضا كببثير حلم ذي )) أي حليم (( بغلم إبراهيم بشرنا أي

النسضضان يتلقاهضضا بضضل المضضور مقابلة في التسرع وعد�م التأني هو ؟ الحلم
الغضضضب سضضريع هضضو الحليضضم ضضضد رشضضيد تصرف وتصرف واتزان بطمأنينة
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الشيء يرد فتجده فيها يتروى ول المور في يتأنى ل الذي النفعال سريع
الرشضضد من يكون ما غاية هو الحقيقة في فالحلم مبادرة يقبله أو مباشرة
الغل�م وصضضف الله كتاب من آيتين وفي بالحلم هنا الغل�م هذا الله ووصف

بضضالعلم وصضضف أحضضدهما اةثنضضان الغلميضضن لن وذلضضك بضضالعلم لبراهيضضم الذي
هو من بيان الله شاء إن سيأتينا بالحلم وصف الذي بالحلم وصف والثاني

تفيضضده كمضضا والسضضل�م الصضضلة عليضضه إسضضحاق فهضضو بالعلم وصف الذي وأما
 سياقها في جاءت التي اليات

الضمير بلغ )) فلما السعي معه بلغ فلما حليم بغلم فبشرناه((  
أن إمضضا والسضضعي إبراهيضضم علضضى يعضضود معه في والضمير الغل�م على يعود
القضضرب ولكضضن صضضحيح وكلهمضضا المشضضي بضضه يراد أن وإما الكسب به يراد

في كما كثيرا المشي على يطلق السعي فإن المشي به المراد أن عندي
ليا تعضضالى قوله لهببا ((  ري لن لأ إذي ملبب هنببوا ا لم لذا آ لي إإ إد إة هنببو مصببل عن إلل إم إمبب عو ليبب

إة لع هم هج عل عوا ا لع عس للى لفا إر إإ عك إه إذ مل تعضضالى اللضضه قضضال ]وكذلك9)[الجمعة:) ال
المشضضي يعنضضي بالسضضعي ) فضضالمراد) الرض فببي سعى تولى ((وإذا
ليضضس لنضضه معضضه يسضضير لبيضضه تابعا صار لنه المصاحبة تفيد مع كلمة ولكن

فضضي الضضذي فالصضضغير بنفسه انفرد كبيرا وليس مكانه في مكث قد صغيرا
أبيضضه مضضع ل السضضعي يجمع انفرد الذي والكبير أبيه مع السعي يبلغ ل المهد

مضضا أشضضد وهضضذا له ملزما وكان السعي أبيه مع بلغ فقد هذا أما منفرد لنه
فضضي الضضذي الصضضغير لن السضضن هذا مثل في كان إذا بابنه تعلقا الب يكون
النفضضس بضضه تتعلضضق ل كضضذلك انفضضرد الذي والكبير النفس به تتعلق ل المهد

أن وجضضل عز الله حكمة من وهذه السن هذا مثل في كان بمن تتعلق إنما
  المبين البلء بهذا عليه الله صلوات إبراهيم ابتلي
سضضنين سضضبع بلضضغ قيضضل ويعينضضه معه يسعى أن أي السعي معه بلغ لما قال

الضضى السضضابعة مضضابين بينهمضضا مضضا يكون أن ويحتمل سنة عشرة ةثلةثة وقيل
السضضبع دون ومضضا بنفسضضه يسضضتقل فقد ذلك على زاد إذا لنه عشره الثالثة
الب نفضضس لسضضيما كضضثيرا النفضضس به تتعلق ول يعوله من إلى يحتاج أيضا
بضضالكبير نفسضضها تعلضضق مضضن أكضضثر بالصضضغير نفسها تعلق يكون فقد ال�م أما

اللضضه امتحضضن السعي معه بلغ لما السن هذا بمثل نفسه تتعلق الب ولكن
مثضضل في كان من إل عليها يصبر ل عظيمة بمحنة إبراهيم وتعالى سبحانه

لضضه يولضضد مولضضود أول أنضضه يعنضضي إبراهيضضم بكر هو الولد هذا أن واعلم حاله
المولضضود هضضذا لضضه ولد كبيرا كان أنه يعني السن كبر على قيل كما له وولد
المنضضا�م في سبحانه الله فأراه الله فامتحنه سواه ولد له ليس الذي البكر
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رأى فعضضل مجضضرد هنضضا الذبضضح لن المر بمعنى خبر وهذا الولد هذا يذبح أنه
والراءة أري ولضضده يذبضضح بضضأنه أخضضبر لضضو كما فهو ولده يذبح أنه المنا�م في

مضضا الخضضبر قيضضل ولهذا نعم بالفعل إخبار الراءة ؟ بالفعل وإل بالقول إخبار
كمضضا المضضر بمعنى خبر وهذا يذبحه أنه أراه الله أن المهم تسمع ما ل ترى

فلضضم ذلضضك اللضضه  أراه)) تؤمر ما (( افعل قوله في  الله شاء ان سيأتي
البضضن هضضذا على المر عرض ةثم هذا إلى واطمأن يتأةثر ولم إبراهيم ينزعج

فيمضا ابنضضه إبراهيضضم يستشير أن يمكن فل وإل للختبار ولكن للستشارة ل
وينظضضر بهضضذا ليختضضبره المر عليه عرض وإنما  ؟ كذلك اليس به الله أمره
دى ا يعنضي بنضي يضا قضال العظيضم المضر لهضذا تحملضه قضوة م ه بلضغ لم مع

أني المنام (( في رأيت )) أي أر ى إني بني يا (( قالالسعي... 
جفاء عن ذلك ذكر أنه ابنه عن ليبعد بني يا التلطف هذا ) شوف) أذبحك

ول يضضذبحه أو يعذبه أن ؟ ايش يهمه ل فإنه ابنه يبغض كان إذا النسان لن
بلضضغ قضضد الحنضضان أن وبيضضان به التلطف باب من بني يا قال لكنه بذلك يتأةثر
فضضي زيضضادة ابنضضي يضضا يقضضل ولضضم بنضضي يضضا يضضا فقضضال وقرره مبلغ كل قلبه في

) قضضال) أذبحببك أنببي المنببام في أر ى إني بني يا (( قال التلطف
اسببتمرار علببى ليببدل بالمضببارع عبببر ولكنه رأيت أيالمفسر" 

مضضاض هضضذا أرى أذبحك أني المنا�م في أرى إني " نعم الرؤية هذه حكم
؟ مضارع وإل

  مضارعالطالب:
حكضضم تنفيضضذ علضضى مسضضتمر أنضضه ليبين الماضي عن بالمضارع  عبر: الشيخ

كضضأنه الحضضال منزلضضة الماضضضي نضضزل أو أذبحك أني أرى إني قال الرؤيا هذه
رأيضضت لن رأيضضت من أبلغ هنا أرى فإن حال كل وعلى يذبحه أنه يرى الن
سضضينفذ وأنضضه السضضتمرار علضضى يضضدل حاضضضر شيء فهو هذا أما مضى شيئا
 المنا�م في رأى ما حكم

هضضذان"  اللببه بببأمر وأفعببالهم حببق النبيبباء ورؤيا أذبحك " أني
أني المنام في أر ى إني((  قوله أول مقدر سؤال عن يعبران كلمتان
ذلضضك عضضن فأجضضاب أحل�م أضضضغاث المنضضا�م رؤيضضا قائضضل يقول ) قد) أذبحك

أو عبيدي أعتقت أني المنا�م في رأيت لو " أنا حق النبياء رؤيا"  بقوله
الرؤيضضا هذه أجل من بذلك أؤمر ول ل ؟ ماةثل ذلك يكون هل دوري أوقفت

وأفعالهمقضضال"  الثضضاني والجضضواب وحي أنها يعني حق النبياء رؤيا لكن
حقضا الرؤيضا هذه كانت وإذا مقدر سؤال عن جواب أيضا " وهو الله بأمر
لن لمضضاذا نعضضم يقتضضضي بمضضا المؤلضضف فأجضضاب شضضرعي حكم به يثبت فهل
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العظيضضم الفعل هذا العظيم الفعل هذا مثل لسيما الله بأمر النبياء أفعال
بعيضضدة نفسضضا وليست حق بغير نفس قتل لنه ؟ ليش الكبائر أكبر من هو

مضضن لن الرحضضم قطيعضضة وبين النفس قتل بين جامع فهو قريبة نفس قتل
أمر كضان إذا العظيضم الضذنب هضذا لكضن قريبضا قتل كمن ليس أجنبيا قتل ب

السضضجود أن كمضضا طاعضضة صضضار والرض السضضماوات ملكوت له الذي الرب
للملئكة قلنا (( وإذ كفرا تركه كان الله بأمر كان ولما شرك الله لغير

مببن وكببان واسببتكبر أبببى إبليببس إل فسببجدوا لدم اسببجدوا
نضضبي من فعل بأنها الرؤيا هذه عن أجاب المؤلف أن ) المهم) الكافرين

 معصومون لنهم الله بأمر تقع وجل عز الله بأمر النبياء وأفعال
ماذا وانظر أمرك في فكر يعني الرأي )) من تر ى ماذا فانظر قال(( 

شضضبيه وهذا تأمر ما افعل أبت يا قال عجيبا عظيما جوابا جوابه فكان ترى
عليضضه اللضضه صضضلى النضضبي خيرهضضا  حيضضن عنها الله رضي عائشة من وقع بما

أبويببك ( استأمري لها وقال للدنيا تفارقه وأن معه تبقى أن بين وسلم
أسببتأمر هببذا ( أفببي عنهببا الله رضي فقالت استشيريهم ) يعني
) .  الخرة والدار ورسوله الله أختار إني أبوي
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